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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Puji syukur ke Khadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya 

kepada kita semua, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW 

sebagai suri tauladan kita semua. 

 

Berikut kami sampaikan Renstra IBM Bekasi sebagai pondasi aturan (miles tones) 

manajerial dan tata kelola yang harus dijadikan oleh sivitas akademika Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi dalam pengambilan arah dan kebijakan. Renstra ini dirancang 

dan ditetapkan dengan acuan dan pedoman institusi dalam pengelolaand an 

pengembangan. 

 

Kedepan Renstra ini dibutuhkan revisi sesuai capaian institusi untuk dapat 

mengimplementasikan peraturan-peraturan terkait Pendidikan Tinggi, sehingga statuta 

bukan saja sebagai pedoman jalannya Catur Dharma IBM Bekasi tapi juga sebagai tolak 

ukur capaian keberhasilan. 

 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada: 

1. L2Dikti IV Wilayah Jawa Barat dan Banten 

2. Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah 

3. Badan Pembina Harian IBM Bekasi 

4. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat 

5. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi 

 

Untuk itu kami memohon masukan, korksi dan saran untuk perbaikan statuta ke depan, 

demikian kami sampaikan semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemudahan 

dalam menjalankan dan mengamalkan Renstra ini. 

 

Nasrun minallah Wa Fathun Qoriib 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

 

Bekasi, 07 Jumadil Akhir    1440  H 

   12 Februari              2019 M 

 

Mengetahui, 

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 

Rektor, 

 

 

 

 

Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd. 

NIDN/NBM. 0425017401 
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MAJELIS DIKTILITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 

INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI 

KEPUTUSAN REKTOR 

Nomor: 002/KEP/II.3.AU/A/2019 

 

TENTANG 

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  

INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI  

TAHUN 2019-2023 

 

 

Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi setelah: 

Menimbang : 1. Bahwa dalam penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan 

Tinggi, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi memerlukan 

suatu panduan yang memuat arahan dan capaian serta tolak  

ukur keberhasilan yang tertuang dalam suatu rencana strategis 

(Renstra) yang berasaskan kebenaran ilmiah, penalaran, 

kejujuran, keadilan, manfaat kebijakan, tanggungjawab 

kebhinekaan dan keterjangkauan; 

2. Bahwa perlu ditetapkan Renstra Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi Tahun 2019-2023 sebagaimana 

terlampir dalam Surat Keputusan ini; 

3. Bahwa penetapan Renstra Institut Bisnis Mjuhammadiyah 

Bekasi 2019-2023 tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan 

Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
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Pendidikan Nasional;  

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 

2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 

Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

4. Peraturan Menristek Dikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 

21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi; 

5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 

02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah; 

6. Statuta Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi; 

7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 

013/KEP/I.0/D/2019, tanggal 03 Jumadil Awal 1440 H / 09 

Januari 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi Masa Jabatan 2019 – 2023. 

 

    

 MEMUTUSKAN 

Menetapkan 

 

 

 

 

Pertama 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT BISNIS 

MUHAMMADIYAH BEKASI TENTANG RENCANA 

STRATEGIS INSTITUS BISNIS MUHAMMADIYAH 

BEKASI 2019-2023. 

 

Mengesahkan Rencana Strategis Institut Bisnis Muhammadiyah 

Bekasi Tahun 2019-2023 sebagaimana dinyatakan dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat 

Keputusan ini. 
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Kedua 

 

 

Ketiga 

 

 

: 

 

 

: 

 

 

 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan 

diperbaiki atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan. 

 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan 

dilakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam 

penetapannya. 

 

 

 

 

Ditetapkan di : Bekasi 

Pada Tanggal : 07 Jumadil Akhir    1440  H 

         12 Februari              2019 M 

 

Menyetujui, 

Badan Pembina Harian IBM Bekasi 

Ketua, 

 

 

 

 

Prof. Dr. Hj. Masyitoh Chusnan, M.Ag 

NIDN/NBM.  

Mengetahui, 

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 

Rektor, 

 

 

 

 

Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd. 

NIDN/NBM. 0425017401 

 

 

 
 

Tembusan Kepada Yth:  

1. Badan Pembina Harian IBM Bekasi 

2. Wakil Rektor IBM Bekasi 

3. Para Dekan di lingkungan IBM Bekasi 

4. Para Kaprodi 

5. Arsip,- 
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MUQADDIMAH 

 

Bismillahirrahmanirrahiim 

 

Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta’Ala berkat rahmat dan hidayah-Nya IBM 

Bekasi dapat berdiri dan menyongsong kemajuan sejak diterimanya Surat Kepurusan 

pendirian dari Kementerian Pendidikan Nasional RI tanggal 14 November 2014 dan 

kemudian di launching peresmiannya oleh Prof. Dr. HA. Malik Fadjar, M.Sc tanggal 6 

Juni 2015, dengan mengusung semangat Persyarikatan Muhammadiyah, ruju’ ilal 

Qur’an wa Sunnah semoga shalawat selalu tercurah kepada nabi Muhammad SAW. 

  

Semangat pendirian IBM Bekasi oleh PD Muhammadiyah Kota Bekasi untuk menjawab 

peluang dan tantangan disekitar Bekasi yang notabene sebagai Pusat Kawasan Strategi 

Industri Nasional dan bahkan indutri bertaraf internasional berada di Bekasi. Ratusan 

perusahaan dan jutaan pekerja yang berjibaku memutar roda perekonomian negeri 

memberi spirit dan semangat kepada IBM Bekasi untuk melahirkan sumber daya 

manusia yang dapat bersaing dan berkualitas baik untuk pemenuhan tenaga pekerja dan 

dapat melahirkan para wirausahawan karena dengan berkumpulkan jutaan orang 

disebuah Kawasan maka disitu juga peluang berwirausaha akan tumbuh, maka Bekasi 

bukan saja Kawasan industry strategis nasional tapi juga kawasan hunian padat dengan 

perputaran ekonomi yang tinggi, maka semangat entrepreneur harus menjadi semangat 

generasi muda kedepan sehingga dapat menjadi tuan rumah dinegerinya sendiri dan 

dapat go international. Maka motto IBM Bekasi adalah Global Entrepreneur Campus.  

 

Standar proses IBM Bekasi untuk dapat menghasilkan lulusan yang dapat memahami 

dan menjalankan learning to know, kredibel dalam segi pengetahuan dan keilmuan, 

learning to be, dapat membaca peluang masa depan dan mempersiapkan tantangan 

jaman, learning to do, dapat bekerja professional dalam bidang yang sedang 

berkembang dan bahkan arah kemajuan kedepan, dan learning to live together, dapat 

berinteraksi dengan balutan kehumanisan ajaran Islam dan semangat toleransi serta 

kebersamaan Gerakan Persyarikatan Muhammadiyahm yang ditambahkan menjadi 

catur darma tersendiri yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 

 

Maka, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi bertekad untuk mengimplementasikan 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya kepada mahasiswa dan masyarakat 

sebagai bentuk ikhitar untuk terus merintis, mempelopori dan mengabdikan diri pada 

pembangunan bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi martabat manusia dan nilai-nilai 

kemanusiaan, menganut kebebasan akademik berdasarkan integrasi keilmuan, 

mengandalkan kepakaran serta sadar akan keterkaitan lembaga pendidikan tinggi 

dengan pihak lain. 

 

Team Penyusun 

1. BPH (Badan Pembina Harian) 

2. PDM Kota Bekasi 

3. Rektor 

4. Wakil Rektor 

5. Senat Institut 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Rencana Strategis merupakan rencana pengembangan Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi untuk periode 2019-2023. Rencana Strategis ini disusun 

berdasarkan visi institut yang merupakan kristalisasi dan perwujudan dari cita-cita serta 

komitmen bersama tentang kondisi yang diharapkan masa depan yang ingin diraih 

dengan mempertimbangkan kekuatan dan potensi yang dimiliki, permasalahan yang 

dihadapi dan berbagai kecenderungan (perubahan lingkungan) yang sedang, akan 

berlangsung dan perubahan masa depan. Berdasarkan visi tersebut, selanjutnya 

dirumuskan berbagai tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun kedepan. 

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, selanjutnya dirumuskan skenario untuk 

mencapainnya. Skenario yang dimaksud meliputi strategi dan program pengembangan 

yang perlu ditempuh, beserta indikator-indikator keberhasilannya dan tantangan-

tantangan yang mungkin dihadapi. 

 

Aspek-aspek strategis dan berat dalam penyelenggaraan dan pengembangan 

institute pendidikan tinggi, berada pada Perencanaan Strategi pengembangan. Aspek-

aspek strategis yang dimaksud meliputi ranah Catur Dharma Perguruan Tinggi, yang 

dijabarkan menjadi beberapa aspek diantaranya; (1) kinerja penyelenggaraan 

pendidikan, (2) kinerja penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

(3) kinerja manajemen institut yang meliputi bidang manajemen sumberdaya insani, 

keuangan, sumberdaya fisik, pengembangan kampus, administrasi akademik, 

pengembangan perpustakaan, dan teknologi informasi, (4) budaya organisasi dan iklim 

akademik, dan (5) jaringan kerjasama (networking). Semua item tersebut bukan sesuatu 

yang mandiri dan farsial tetapi menjadi satu kesatuan yang tidan bias dipisahkan, maka 

capaiannya harus mengedepankan keseimbangan dalam pemanfaatan potensi yang 

dimiliki baik material atau non material. 

 

Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penyelenggaraan 

dan pengembangan kampus 5 (lima) tahun ke depan, tapi tidak bersifat statis, diperlukan 
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dinamisasi dan akslerasi sesuai dengan konsidi dan situasi yang dihadapi, maksudnya; 

rencana tersebut dapat ditinjau ulang secara berkala, setiap setahun sekali. Peninjauan 

rencana ini dapat dilakuakn sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi yang 

diprediksi berpengaruh secara signifikan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan 

institusi. 

 

Rencana strategis ini bukan sebata hanya dokumen, terlebih hanya sekedar untuk 

memenuhi kepentingan yang sangat praktis, seperti hanya memenuhi kelengkapan 

administratif untuk akreditasi dan lain sebagainya. Rencana Strategis ini disusun 

berdasarkan kebutuhan akan cita-cita luhur institusi pendidikan tinggi yang akan 

dijadikan acuan dan pedoman bagi penyelenggaraan dan pengembangan institusi, 

supaya kerputusan yang diambil dan langkah yang ditempuh oleh setiap elemen pada 

setiap level adalah bagian dari upaya untuk menuju tujuan bersama yang sudah 

ditetapkan. Rencana strategis ini harus menjadi komitmen bersama seluruh elemen 

penyelenggara institusi. Untuk itu, dokumen penting ini perlu disyahkan oleh Senat 

Institut yang merupakan representasi dari unsur-unsur penyelenggaraan Institut Bisnis 

Muhamamdiyah Bekasi. 

 

Sebagai sebuah pedoman penyelenggaraan dan pengembangan, Rencana 

Strategis ini harus dijabarkan dalam berbagai dokumen perencanaan yang lebih 

operasional. Dokumen perencanaan opersasional yang dimaksud adalah Rencana 

Strategis ditingkat fakultas dan jurusan, dikembangkan menjadi rencana tindakan 

(Action Plan) per bidang, dan berbagai peraturan penyelenggaraan Institut Bisnis 

Muhamamdiyah Bekasi.  
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BAB II 

FILOSOFI, VISI, MISI, TATA NILAI TUJUAN, DAN SASARAN 

 

A.  Filosofi 

Sebagai bagian dari AUM (Amal Usaha Muhammadiyah), Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi bertekad menjadikan “Wacana Keilmuan, Keislaman dan 

Kewirausahaan” sebagai filosofi penyelenggaraan dan pengembangan institusi 

pendidikan tinggi. Penyelenggaraan dan pengembangan Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi berusaha mengintegrasikan antara nilai-nilai keilmuan, 

keislaman dan kewirausahaan serhingga mampu menumbuhkan kepribadian yang 

menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan jiwa kewirausahaan, yang dijiwai oleh 

nilai-nilai keislaman untuk meraih kemajuan. 

 

B.   Visi dan Misi 

Peran perguruan tinggi di era globalisasi, komunikasi, dan bisnis global 

menjadi semakin penting, karena keunggulan sumber daya manusia sebagai 

outcome dari perguruan tinggi akan menentukan nasib dan masa depan suatu 

bangsa, karena kemajuan suatu bangsa tidak lagi ditentukan oleh kekayaan 

sumberdaya alam yang dimilikinya.  

  

 Keberadaan Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ke depan sangat strategis 

terlebih berada di lokasi sentral bisnis nasional yang banyak membutuhkan tenaga 

kerja terdidik dan professional. Untuk itu, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 

perlu mempertinggi daya saing dan daya juang guna mencapai keunggulan 

kompetitif berkelanjutan.  

 

 Berdasarkan landasan filosofi dan pemikiran di atas Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi merumuskan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan dan 

pengembangan sebagai berikut. 
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1. Visi 

 “Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul di Kawasan Asia Tenggara dalam 

bidang Islamic Entrepreneur pada tahun 2040”. 

 

2.  Misi 

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi berdasarkan nilai-nilai keislaman dan 

memenuhi tuntutan zaman dalam rangka membangun masyarakat Indonesia 

berkemajuan, diantaranya: 

a. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang bermutu, berwawasan global 

dan inklusif di bidang Islamic Entrepreneurs. 

b. Berperan aktif dalam menjawab tantangan nasional dan global di bidang 

Islamic Entrepreneurs  

c. Berkontribusi pada peradaban dunia melalui pengembangan keilmuan dan 

penelitian di bidang Islamic Entrepreneurs. 

d. Berpartisipasi membangun karakter unggul bangsa melalui budaya 

akademik Islami yang berbudi luhur, inovatif dan professional. 

e. Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha bertaraf Nasional 

dan Internasional yang saling menguntungkan. 

 

C. Tujuan dan Sasaran 

Didasarkan pada visi dan misi, maka ranah operasionalnya adalah perumusan 

Rencana Strategis IBM Bekasi Periode 2019-2023, yang meliputi:  

1. Mewujudkan profesionalitas kelembagaan dan menghasilkan civitas 

akademik yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai -nilai Islam 

dan Kemuhammadiyahan. 

2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu menguasai dan 

mengembangkan IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian.  

3. Menghasilkan produk penelitian yang berkontribusi pada 

perkembangan IPTEKS dan Bisnis. 

4. Menghasilkan produk pengabdian berbasis penelitian untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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5. Mewujudkan berbagai kerjasama di bidang IPTEKS dan bisnis bertaraf 

Internasional. 

 

Sasaran 

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas civitas akademika dalam 

penguasaan dan pengembangan IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian.  

2. Pengembangan civitas akademika yang mampu menguasai dan 

mengembangkan IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian.  

3. Peningkatan dan Pengembangan produk penelitian yang berkontribusi 

pada perkembangan IPTEKS dan Bisnis. 

4. Peningkatan dan Pengembangan produk pengabdian berbasis penelitian 

untuk kesejahteraan masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas. 

5. Peningkatan dan Pengembangan kerjasama di bidang IPTEKS dan 

Bisnis bertaraf internasional menuju International Recognition. 

6. Penerapan Nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan yang ramah, 

toleran, dan modern sebagai pengejawantahan dari Islam yang 

Berkemajuan oleh civitas akademika pada kehidupan di dalam dan luar 

kampus. 

7. Penguatan Kelembagaan dan Unit-unit di lingkungan IBM Bekasi 

berdasarkan kebijakan, Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan nilai-

nilai Keislaman dan Kemuhammadiyahan. 

8. Peningkatan etos kerja dan perilaku organisasi kelembagaan yang 

sesuai nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan. 
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BAB III  

ARAH PENGEMBANGAN DAN ISI-ISU STRATEGIS 

 

A.  Arah Pengembangan 

Perumusan Rencana Strategis bertolak dari kondisi internal institusi, baik 

dalam kaitannya dengan kekuatan dan kelemahan maupun langkah-langkah yang 

dapat ditempuh untuk melakukan lompatan kemajuan dan perbaikan. Oleh sebab 

itu, IBM Bekasi harus mengidentifikasi secara cermat dan jujur kekuatan-kekuatan 

yang dimiliki dan kelemahan-kelemahan sebagai penghambat perubahan, harus 

dirumuskan menjadi strategi tepat untuk mengoptimalisasikan kekuatan dan 

meminimalisasikan kelemahan. 

 

Kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh IBM Bekasi saat ini adalah: (1) lokasi 

kampus yang cukup strategis dan memiliki peluang pengembangan ke depan, (2) 

bertahap menuju pengelolaan perguruan tinggi yang profesional dengan 

pembenahan dan melakukan evalusai diri (self assemant), (3) memupuk dan 

menjalin kebersamaan dalam melakukan pekerjaan sehingga terbentuk kerja tim 

(team-working) yang solid, dan (4) melakukan pelatihan dan pembekalan baik 

dalam bentuk pendidikan, pelatihan, workshop atau lainnya untuk meningkatkan 

memiliki sumberdaya  manusia yang profesional.  

 

Kelemahan-kelemahan yang perlu  diperhatikan adalah: (1) pengembangan 

kampus belum terpadu dan membutuhkan bantuan pendanaan dari pihak luar, (2) 

perubahan dan perkembangan ke depan belum bisa dipastikan maka perlu 

kesiapsiagaan, dengan cara menggali informasi atau data-data yang konkret dan 

akurat terkait perubahan tersebut, (3) aspek-aspek kinerja baik yang terkait dengan 

proses pembelajaran (dosen, kurikulum, metode, output, dll.) dan yang terkait 

dengan manajemen (SDI, finansial, sarana-prasarana) masih memerlukan banyak 

perhatian, (4) kualitas SDI secara individual masih rendah, dan (5) belum banyak 

memanfaatkan sumber-sumber lain di luar dana yang diperoleh dari mahasiswa, 

melalui berbagai jaringan kerjasama (networking). 
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Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas maka IBM Bekasi dalam 

menyongsong perkembangan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  

Pertama, kemapuan untuk menigkatkan kompetensi mahasiswa secara terus 

menerus sehingga memiliki daya saing yang tinggi, baik dipasar dalam negeri 

maupun luar negeri. Kedua, kemampuan untuk mengembangkan berbagai ragam 

perusahaan-perusahaan akademis (academic enterprises) secara berkelanjutan. 

Dalam hal ini, IBM Bekasi sebagai pengelola ilmu harus mampu menghasilkan 

berbagai output keilmuan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 

Berkaitan degan hal tersebut maka paradigma pengelolaan institut perlu bergeser 

dari pengelolaan yang berorientasi pada persediaan (supply driven). Ketiga, 

kemapuan membangun manajemen perguruan tingi yang efisien, efektif, akuntabel, 

dan transparan dalam rangka membangun university governance. Keempat, 

kemampuan untuk membangun kultur iqra’ secara terus menerus dalam rangka 

kultur akademik yang kokoh. Kelima, kemampuan meningkatkan eksistensi civitas 

akademika secara berkelanjutan. Keenam, kemampuan meningkatkan modal 

sumberdaya maanusia secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan ketujuh, 

kemampuan IBM Bekasi untuk membangun jaringan dengan berbagai intitusi baik 

untuk kepentingan-kepentingan pendidikan, penelitian, pengabdian pada 

masyarakat maupun untuk kepentingan penggalian dana (fund-raising). 

 

B.  Isu-Isu Strategis 

Di era millenium sekarang ini, penyelenggaraan pendidikan dituntut untuk 

dapat menghadapi sejumlah permasalahan. Di antara permasalahan-permasalahan 

tersebut adalah semakin menguatnya arus globalisasi, pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dan perubahan arah kebijakan pendidikan, khususnya 

pendidikan tinggi. 

 

Era millenium merupakan era globalisasi dan bisnis global. Dalam kaitannya 

dengan globalisasi, Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut dan terlibat 

aktif dalam berbagai kesepakatan perdagangan global. Dalam era globalisasi 
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informasi, hampir semua faktor produksi, tidak lagi dipengaruhi oleh ruang dan 

waktu. Kondisi tersebut akan mempunyai implikasi langsung terhadap 

penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional. Implikasi-implikasi yang dimaksud 

adalah:  

 

Pertama, tenaga kerja terdidik dari luar negeri yang masuk ke Indonesia akan 

semakin besar, sehingga persaingan dunia kerja bagi lulusan perguruan tinggi 

semakin ketat.  

Kedua, perguruan tinggi luar negeri akan semakin mudah menyelenggarakan 

pendidikan di Indonesia, sehingga calon mahasiswa mempunyai peluang yang 

tinggi untuk memilih perguruan tinggi yang berkualitas.  

 

Hal demikian berarti bahwa persaingan antar perguruan tinggi untuk menarik 

mahasiswa akan semakin ketat. Persaingan tersebut tidak hanya meyangkut output, 

melainkan juga biaya penyelenggaraan perguruan tinggi dan kinerja 

penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik yang terkait dengan sumberdaya manusia, 

fasilitas maupun manajemen. 

 

Isu lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusuanan Rencana 

Strategis adalah implementasi otonomi Pendidikan, Otonomi perguruan tinggi 

menuntut perguruan tinggi terlebih perguruan tinggi swasta untuk bisa bertahan 

hidup dan bersaing, terutama dalam menjaring calon mahasiswa, serta mencari 

pendanaan perguruan tinggi di luar penerimaan SPP dan DPP. 

 

Dalam kaitannya dengan strategi yang ditempuh oleh perguruan tinggi (PTN 

dan PTS) dalam memenangkan persaingan antar perguruan tinggi terutama dalam 

menjaring calon mahsiswa, terdapat kecenderungan bahwa masing-masing 

perguruan tinggi akan bersikap proaktif, terutama dalam membangun berbagai 

jaringan (networking) dengan berbagai intitusi untuk berbagai keperluan, baik 

pendidikan, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Konsekuensinya 

adalah bila PTS tidak siap dengan langkah-langkah serupa, maka dapat 
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diperkirakan bahwa PTS akan selalu tertinggal di belakang dan tidak mampu 

mengakses berbagai resources yang ada di berbagai institusi.  

 

Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan secara simultan, karena kemampuan-

kemampuan tersebut pada dasarnya saling terkait dan merupakan kesatuan yang 

utuh.  
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BAB IV  

STRATEGI PENCAPAIAN DAN PRIORITAS PROGRAM 

 

A. Kualitas Akademik dan Lulusan 

1. Dasar Pemikiran dan Tujuan 

 Kualitas perguruan tinggi salah satunya adalah daya saing alumni 

terserap di pasar kerja dan dapat menciptakan usaha yang dapat menampung 

tenaga kerja. Untuk dapat menghasilkan lulusan yang mampu memenangkan 

persaingan pasar kerja dan mampu menciptakanpeluang usaha, sekurang-

kurangnya di tingkat lokal, IBM Bekasi harus mampu menghasilkan lulusan 

dengan standar kualifikasi nasional regional terlebih bisa bersaing di pasar 

internasional dan mampu melahirkan ide euntrepreneur. 

 

 Program pendidikan Sarjana IBM Bekasi berorientasi untuk 

menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi di tingkat nasional dan 

internasional serta mampu menumbuhkan ide-ide bisnis untuk mencetaknpara 

wirausahawan. 

 

 Sebagai perguruan tinggi Islam dan merupakan bagian dari amal usaha 

Muhammadiyah, IBM Bekasi perlu menghasilkan lulusan yang menunjukkan 

adanya celupan (sibghah) Islam dan Kemuhammadiyahan. Oleh karena itu, 

lulusan perlu memiliki integritas kepribadian dan moralitas religius baik dalam 

konteks kehidupan individual maupun sosial, sehingga proses pembelajaran 

yang dilakukan perlu menekankan bentuk-bentuk pembelajaran yang 

berorientasi pada Learning to know, Learning to do, Learning to be, dan 

Learning to live together, sehingga lulusan mampu menjadi rahmat buat 

lingkungan dan semesta alam. 

 

2. Sasaran dan Strategi 

Pendidikan Sarjana 

a. Terlaksananya proses pembelajaran yang bermakna, menumbuhkan ide 

wirausaha yang efektif dan profesional. 



11 

b. Dihasilkannya lulusan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga-lembaga 

pendidikan dan penelitian, pemerintahan, industri dan instansi-instansi non 

pemerintah di tingkat nasional dan internasional. 

c. Dihasilkannya lulusan yang mampu mentransformasikan keilmuan dan 

keahlian dalam dunia kerja. 

d. Dihasilkannya lulusan yang memiliki kemampuan untuk menulis dan 

menyajikan gagasan secara sistematik. 

e. Dibukanya program-program studi baru yang prospektif dan sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja. 

f. Dihasilkan lulusan yang bersifat jujur, adil, peduli, bermotivasi progresif, 

serta tangguh (resilient) yang dijiwai dengan akhlakul karimah. 

g. Dihasilkan lulusan yang mampu mengamalkan ilmu dan keahliannya untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. 

 

Strategi 

a. Meningkatkan kualitas rekruitmen dosen dan mahasiswa. 

b. Meningkatkan kompetensi akademik dosen. 

c. Melibatkan para pratisi bisnis untuk merangsang para mahasiswa sehingga 

semangat dan ide kewirausahaan muncul. 

d. Meningkatkan kemampuan dosen dalam metode pembelajaran yang kreatif, 

inovatif, dan menarik. 

e. Memperbarui kurikulum yang menunjang kompetensi lulusan dan relevansi 

dengan dunia kerja. 

f. Meningkatkan kualitas lulusan dengan memberikan keakhlian khusus selain 

pembelajaran formal dengan dibentuknya pusat-pusat kajian kampus seperti; 

pusat kajian perpajakan, software house, kemahiran bahasa, dan lain-lain. 

g. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas kepribadian dan moralitas 

religius baik dalam konteks kehidupan individual maupun sosial. 

h. Mentransformasikan nilai-nilai Islami (kejujuran, keadilan, kepedulian, 

ketangguhan, dan bermotivasi progesif) dalam proses pembelajaran dan 

kegiatan ekstrakurikuler dalam kehidupan kampus. 
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i. Melibatkan dosen dan mahasiswa dalam upaya-upaya memahami dan 

membantu pemecahan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. 

 

 

3. Prioritas Program dan Indikator Kerja 

Strategi Rekruitmen Dosen 

Standarisasi rekruitmen dosen IBM Bekasi, dengna ketentuan: menyusun 

formasi kebutuhan, mekanisme rekruitmen, penetapan standar kualifikasi input 

(standar kualitas minimal), standarisasi intrumen rekruitmen (sesuai dengan 

formasi kebutuhan), dan standarisasi kualifikasi tim seleksi, sehingga 

menghasilkan tenaga dosen yang mampu berkontribusi utnuk pengembangan 

mahasiswa dan lembaga. 

 

Indikator Kinerja Program Rekritmen Dosen 

Adanya standar sistem rekruitmen dosen yang akuntabel dalam bentuk manual 

(panduan) pada akhir tahun 2019. Panduan rekrutmen dan penambahan dosen 

bertujuan untuk melakukan peningkatan kompetensi akademik dosen, 

diharapkan dapat tercipta: 

a. Menambah jumlah dosen sesuai dengan rasio kecukupan jumlah mahasiswa 

serta meningkatkan studi lanjut ke jenjang doctoral (S3), mengikuti kursus-

kursus profesional dan bahasa Inggris, serta mengikuti pelatihan-pelatihan 

secara berjenjang dan berkelanjutan. 

b. Memberikan beasiswa atau bantuan uang kuliah bagi dosen yang 

meneruskan study doctoral (S3) melalui mekanisme insentif dan disintensif. 

c. Menjalin networking dengan semua komponen baik formal (LLDIKTI) atau 

non formal (pihak suasta atau kampus dalam dan luar negeri) untuk mencari 

peluang-peluang short-course, seminar internasional, dan fellowship. 

d. Memantapkan spesialisasi bidang keahlian dosen. 

 

Program Peningkatan Kompetensi Akademik Dosen, dengan indikatornya 

sebagai berikut: 
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a. Jumlah dosen tetap S2 pada tahun 2018 sebanyak 18 orang dan pada tahun 

2019 sebanyak 38 orang (27 penambahan signifikan), menutupi rasio 

kecukupan dosen, dan pada tahun 2021 dosen tetap telah mencapai 52 orang 

selanjutnya, setiap tahun akan disesuaikan dengan rasio yang ditentukan 

Kemenristekdikti. 

b. Jumlah dosen tetap yang mengikuti pendidikan program S3 di tahun 2019 

berjumlah 3 orang, diharapkan pertahun sejumlah 3 orang. 

c. Jumlah dosen yang mengikuti short-course, seminar internasional, dan 

fellowship meningkat, di tahun 2019 berjumlah 5 dosen. 

d. Meningkatkan jumlah karya ilmiah dosen (buku ajar, artikel publikasi di 

jurnal terakreditasi nasional dan internasional) sesuai dengan rumpun 

keilmuan dosen. 

 

Prioritas Program Strategi Peningkatan Kompetensi Dosen dalam Metode 

Pembelajaran 

a. Meningkatkan jumlah dosen untuk mengikuti berbagai kursus pembelajaran 

secara berjenjang dan berkelanjutan untuk menunjang proses pembelajaran 

kreatif, inovatif, dan menarik. 

b. Meningkatkan sarana-prasarana pembelajaran yang menunjang proses 

pembelajaran kreatif, inovatif, dan menarik. 

c. Mendorong dosen untuk menyusun bahan/materi ajar. 

 

Indikator Kinerja Program Peningkatan Kompetensi Dosen dalam Metode 

Pembelajaran: 

a. Jumlah dosen tetap yang sudah mengikuti kursus metode pembelajaran 

tingkat dasar pada tahun 2019 sebanyak 5 orang (kurang lebih 5 orang 

pertahun ditambah dosen yang telah mengikuti kursus pembelajaran tingkat 

dasar saat ini sebanyak 10 orang). 

b. Jumlah dosen tetap yang sudah mengikuti kursus metode pembelajaran 

tingkat dasar pada tahun 2020 sebanyak 10 orang (kurang lebih 5 orang 

pertahun ditambah dosen yang telah mengikuti kursus pembelajaran tingkat 

lanjut pada saat ini sebanyak kurang lebih 10 orang). 
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c. Semua ruangan kelas pada tahun 2020 telah dilengkapi dengan LCD dan. 

d. Tersedianya Satuan Materi Sajian setiap mata kuliah untuk setiap tatap 

muka yang disusun oleh dosen pengampu masing-masing. 

 

Prioritas Program Pembaharuan Kurikulum: 

a. Melakukan need assassement dan magang dunia kerja (baik sektor formal 

maupun “informal”). 

b. Melakukan kompilasi ipteks yang mutakhir. 

c. Meng-update kurikulum secara periodic setiap tahun. 

 

Indikator Kinerja Program Pembaharuan Kurikulum: 

a. Adanya data tentang daya serap pasar kerja untuk masing-masing jurusan. 

b. Tersedianya data hasil tracing study untuk setiap jurusan. 

c. Tersedianya kompilasi ipteks yang mutakhir. 

d. Terdokumentasikannya perkembangan kurikulum dari waktu ke waktu.  

 

Prioritas Program Peningkatan Kualitas Lulusan: 

a. Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan tutorial, asistensi, 

penelitian, jurnalistik, seminar dan berbagai lomba karya ilmiah. 

b. Menyusun desain pembelajaran yang mendorong mahasiswa menulis dan 

menyajikan gagasan secara sistematik (memaparkan materi). 

c. Menetapkan standar kompetensi lulusan pada tingkat nasional dan 

internasional. 

d. Melembagakan kegiatan lomba karya ilmiah, karya inovatif, dan karya 

kreatif secara terprogram dan terintegrasi dengan perkuliahan. 

e. Menetapkan standar kualifikasi profesi tingkat regiomal. 

f. Membangun unit organisasi yang menangani penempatan kerja dan 

peningkatan ketrampilan kewirausahaan. 

g. Menyelenggarakan program magang bagi mahasiswa. 

 

Indikator Kinerja Program Peningkatan Kualitas Lulusan: 
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a. Jumlah mahasiswa yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan tutorial, 

asistensi, penelitian, jurnalistik, seminar, dan lomba karya ilmiah 

meningkat. 

b. Jumlah mahasiswa yang menulis dan menyajikan gagasan/karya secara 

sistematik meningkat. 

c. Tersedianya standar kompetensi lulusan pada tingkat nasional dan 

internasional. 

d. Terlembagakannya kegiatan lomba karya ilmiah, karya inovatif, dan karya 

kreatif secara terprogram. 

e. Tersedia dan diterapkannya standart kualifikasi profesi tingakat regional. 

f. Terbentuk dan berfungsinya unit organisasi yang menangani penempatan 

kerja dan peningkatan ketrampilan kewirausahaan. 

g. Terselenggarakannya program magang bagi mahasiswa. 

 

B. Penelitian 

1. Dasar Pemikiran dan Tujuan 

Indikator keunggulan perguruan tinggi salah satunya adalah karya ilmiah hasil 

penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut dan salah satu bentuk 

otoritas produk ilmiah tersebut adalah bila produk ilmiah itu dijadikan sitasi oleh 

kalangan akademis di tingkat nasional dan internasional. 

 

Tujuan dari penelitian itu dapat menghasilkan sesuatu yang bermakna dan 

bermanfaat baik untuk kampus, masyarakat, dunia usaha dan pasa kerja baik 

tingkat pada tingkat nasional dan internasional. 

 

2. Sasaran dan Strategi 

a. Merumuskan tema penelitian yang actual, strategis, dna berkemajuan yang 

menjadi pedoman kegiatan penelitian bagi dosen dan mahasiswa. 

b. Dihasilkannya penelitian yang berkualitas tinggi, yang dapat menjadi 

sitasi/rujukan bertaraf nasional dan internasional. 

c. Diperolehnya HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan hak paten serta 

terpasarkannya hasil-hasil penelitian. 
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d. Terpublikasikannya hasil-hasil penelitian dalam berbagai media, baik cetak, 

digital maupun virtual. 

 

Strategi: 

a. Meningkatkan kapasitas, kualitas, dan kuantitas komunitas peneliti. 

b. Menetapkan tema-tema penelitian yang aktual dan strategis melalui 

koordinasi dan konsolidasi unit-unit akademik dengan lembaga-lembaga 

eksternal. 

c. Meraih berbagai skema penelitian unggulan yang ditawarkan oleh berbagai 

penyandang dana baik intern kampus, persyarikatan atau luar. 

d. Meprioritaskan penelitian intern yang berpotensi menjadi penelitian unggulan 

yang akan ditawarkan kepada berbagai penyandang dana. 

e. Meningkatkan kompetensi penelitian dan penulisan karya ilmiah hasil 

penelitian. 

f. Meningkatkan status akreditasi jurnal-jurnal. 

g. Meningkatkan manajemen sistem informasi penelitian. 

 

3. Prioritas Program dan Indikator Kerja 

a. Menyusun tema sentral penelitian pada setiap fakultas dan program studi. 

b. Menyusun kompetensi dosen sesuai dengan tema sentral penelitian yang telah 

ditetapkan. 

c. Mengadakan workshop penelitian secara berkala dan berkelanjutan, sesuai 

dengan standar lembaga penyandang dana. 

d. Memilih expert reviewer sesuai dengan bidang penelitian yang diriview. 

 

Indikator Kinerja Program Peningkatan Kapasitas dan Keberdayaan Komunitas 

Peneliti: 

a. Tersusunnya tema sentral penelitian pada setiap fakultas dan program studi. 

b. Terinventarisasi dan terpetakannya kompetensi dosen sesuai dengan 

kelompok bidang keilmuan masing-masing. 

c. Jumlah usulan penelitian yang disetujui oleh lembaga penyandang dana 

meningkat. 
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Prioritas Program Penetapan Tema-tema Penelitian Unggulan: 

a. Meningkatkan dan memperluas kerjasama dengan penyandang dana dan 

pengguna dana. 

b. Meningkatkan jumlah penelitian unggulan dan penelitian terapan. 

c. Membangun dan mengembangkan komunitas peneliti bidang teknologi. 

 

Indikator Kinerja Program Penetapan Tema-tema Penelitian Unggulan: 

a. Jumlah dan intensitas kerjasama dengan lembaga penyandang dana, pengguna 

jasa, dan pemilik sumberdaya meningkat. 

b. Jumlah karya ilmiah dosen dan mahasiswa yang dirujuk dalam tingkat 

nasional dan internasional meningkat. 

c. Terbentuknya pusat studi pengembangan teknologi terapan. 

 

Prioritas Program Peningkatan Kompetensi Penelitian dan Penulisan Karya 

Ilmiah: 

a. Menyusun, mensosialisasikan, dan mengimplementasikan peraturan yang 

mewajibkan setiap dosen yang menulis karya ilmiah hasil penelitian. 

b. Menyelenggarakan workshop penulisan karya ilmiah secara reguler dan 

berjenjang. 

c. Mewajibkan dosen membuat bahan ajar yang diperkaya dengan hasil-hasil 

penelitian mutakhir. 

 

Indikator Kinerja Program Peningkatan Kompetensi Penelitian dan Penulisan 

Karya Ilmiah 

a. Setiap dosen menghasilkan sekurang-kurangnya satu karya ilmiah hasil 

penelitian setiap dua tahun. 

b. Tersusun dan terlaksananya workshop penulisan karya ilmiah secara reguler 

dan berjenjang. 

c. Tersusunnya bahan ajar (buku ajar) yang diperkaya dengan hasil-hasil 

penelitian mutakhir dan merujuk pada jurnal nasional dna internasional. 
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Prioritas Program Peningkatan Status Akreditasi Jurnal: 

a. Menjaga kontinuitas dan regularitas penerbitan jurnal ilmiah. 

b. Meningkatkan status akreditasi jurnal ilmiah. 

c. Memperluas pendistribusian dan pemasaran jurnal ilmiah. 

 

Indikator Kinerja Peningkatan Status Akreditasi Jurnal: 

a. Terbitnya jurnal ilmiah secara kontinyu dan tepat waktu. 

b. Meningkatkan jumlah jurnal yang terakreditasi. 

c. Jumlah pelanggan dan jangkauan pemasaran jurnal ilmiah meningkat.  

 

Prioritas Program Peningkatan Manajemen Sistem Informasi: 

a. Menyusun data-base penelitian dan mengefektifkan manajemennya. 

b. Menerbitkan ringkasan hasil penelitian secara regular dan berkelanjutan, baik 

dalam media cetak maupun digital atau virtual. 

 

Indikator Kinerja Program Peningkatan Manajemen Sistem Informasi: 

a. Tersusunnya data-base penelitian secara sistematik dan efektif. 

b. Terbitnya ringkasan hasil penelitian secara reguler dan berkelanjutan, baik 

dalam media cetak maupun elektronik (siber-netik). 

 

C. Pengabdian pada Masyarakat 

1. Dasar Pemikiran dan Tujuan 

IBM Bekasi berharap dapat menjadi agen perubahan dan dapat memberi 

arah kerbaikan dalam setiap lini perkembangan, gagasan dan pemikiran IBM 

Bekasi harus dapat disebarluaskan dengan cara memberi peluang sebesar-

besarnya agar gagasan dan pemikiran tersebut dapat diakses oleh masyarakat 

luas. Fungsi Muhammadiyah untuk amar makruf nahi munkar untuk 

menciptakan masyarakat utama dan berkemajuan dengan ilmu pengetahuan. 

Menjadikan sumberdaya dan keahlian yang dimiliki kapus untuk dapat diakses 

oleh perguruan tinggi, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta, industri, dan 
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masyarakat luas untuk mendukung upaya-upaya pengembangan bidang sosial, 

ekonomi, budaya, dan kesejahteraan, baik dalam tingkat lokal maupun nasional 

 

2. Sasaran dan Strategi 

Sasaran 

a. Meningkatkan efektifitas data-base dan sistem informasi kepakaran, hasil 

penelitian, rekayasa teknologi, dan jasa yang mudah diakses oleh pengguna. 

b. Meningkatnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam penerapan sains, 

teknologi dan gagasan kewirausahaan. 

 

Strategi 

a. Meningkatkan manajemen sistem informasi sumberdaya (fasilitas) dan 

kepakaran, hasil penelitian, rekayasa teknologi, dan jasa. 

b. Meningkatkan relevansi program akademik dengan kebutuhan dan persoalan 

yang dihadapi oleh masyarakat, dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya, 

baik lokal maupun nasional. 

c. Meningkatkan efektivitas program akademik 

 

3. Prioritas Program dan Indikator Kerja 

Prioritas Program Peningkatan Manajemen Informasi Sumberdaya 

a. Memantapkan kelembagaan unit pengelolaan sistem informasi. 

b. Menyusun dan meng-update secara kontinyu data base sumberdaya (fasilitas) 

dan kepakaran, hasil penelitian, rekayasa teknologi, dan jasa. 

 

Indikator Kinerja Program Peningkatan Manajemen Informasi sumberdaya: 

a. Berfungsinya unit pengelola sistem informasi secara mantap (tidak over-

lapping, bila ada persoalan cepat diselesaikan, berkurangnya keluhan 

pengguna, tidak saling lempar tanggung jawab). 

b. Data-base sumber daya (fasilitas) dan kepakaran, hasil penelitian, rekayasa 

teknologi, dan jasa selalu mutakhir.  
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Prioritas Program Peningkatan Relevansi dan Efektivitas Program Akademik: 

a. Mengkaji persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan menetapkan 

skala prioritas persoalan. 

b. Mempromosikan sumberdaya dan keakaran dan keahlian melalui media cetak 

dan elektronik agar mudah diakses oleh masyarakat. 

c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan akademik (seminar, pendampingan, 

advokasi dan lain-lain) dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjawab 

persoalan yang dihadapi masyarakat. 

d. Menjalin kerjasama dengan mitra pengguna (pemerintah, industri, dan 

masyarakat). 

 

Indikator Kinerja Program Peningkatan Relevansi dan Efektivitas Program 

Akademik: 

a. Teridentifikasinya dan tersusunnya skala prioritas persoalan-persoalan 

mendesak yang dihadapi oleh masyarakat. 

b. Meningkatnya jumlah dosen yang kepakaran dan keahlian dimanfaatkan oleh 

masyarakat dan dunia usaha sebagai pengguna.  

c. Terselenggaranya kerjasama kegiatan akademik (seminar, pendampingan, 

advokasi dan lain-lain) bersama mitra pengguna dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. 

 

D. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 

1. Dasar Pemikiran dan Tujuan 

  IBM Bekasi berharap dapat menjadi rujukan dalam pengamalan nilai-

nilai keislaman khususnya dalam praktek kewirausahaan dan dapat mewarnai 

dunia usaha dengan alumni yang mempunyai mental spitirual keagamaan 

sehingga nilai-nilai al-Islam dapat dijadikan pedoman dan motivasi untuk 

berkarya dan bekerja. 

 

Selogan amar makruf nahi munkar harus menjadi semboyan hidup bagi para 

alumni sehingga dia dimanapun bertugas dapat menjadi suri tauladan kebaikan 
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dan ujungnya nanti menjadi rahmatan lil alamin, berjiwa Islam dengan semangat 

berkemajuan. 

2. Sasaran dan Strategi 

Sasaran 

a. Meningkatkan efektifitas muatan setiap mata kuliah dengan nilai-nilai 

keislaman dan fokusnya dengan mata kuliah khusus yang menyajikan kajian-

kajian keislaman yang mandapam dan memahamkan. 

b. Mengajak para mahasiswa untuk membuka realita dengan dilibatkan dalam 

mata kulaih Al-Islam Kemuhammadiyahan turut aktif dalam pengentasan dan 

memfasitilasi kaum dhuafa untuk dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi. 

 

Strategi: 

a. Meningkatkan pemahaman para dosen untuk faham terhadap arah dan 

perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah. 

b. Meningkatkan relevansi program akademik dengan bahan ajar dan metode 

pembelajaran khusus yaitu mata kuliah AIK (Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan) berbasis kaum dhuafa. 

 

Prioritas Program Transformasi Nilai-nilai Keislaman Kemuhammadiyahan: 

1. Menyusun, mensosialisasikan, dan mengimplementasikan kode etik yang 

mendukung pembentukan sikap jujur, adil, peduli, tangguh, dan bermotivasi 

progresif. 

2. Memotivasi dan mengontrol implementasi kode etik. 

 

Indikator Kinerja Program Transformasi Nilai-nilai Keislaman  

Kemuhammadiyahan: 

1. Tersusun, tersosialisasikan, dan terimlementasikan kode etik yang mendukung 

pembentukan sikap jujur, adil, peduli, tangguh, dan bermotivasi progresif. 

2. Terselenggarakannya kegiatan motivasi dan penegakan kode etik. 

3. Tumbuhnya motivasi untuk melaksanakan kode etik. 
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Prioritas Program Pelibatan Dosen dan Mahasiswa dalam persoalan 

Kemasyarakatan 

1. Mengkaji persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan menetapkan skala 

prioritas persoalan. 

2. Membuat komunitas binaan atau kelompok sasaran binaan sebagai laboratorium 

pembelajaran mahasiswa. 

3. Menyusun program-program binaan, baik berupa penyuluhan, pelatihan, 

pendampingan, advokasi. 

 

Indikator Kinerja Program Pelibatan Dosen dan Mahasiswa dalam persoalan 

Kemasyarakatan: 

1. Terlaksananya kegiatan kajian oleh dosen dan mahasiswa untuk 

mengidentifikasi persoalan-persoalan mendesak yang dihadapi oleh masyarakat. 

2. Tersusunnya skala prioritas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. 

3. Terbentuknya komunitas binaan oleh dosen dan mahasiswa yang dapat menjadi 

wahana untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 

4. Tersusun dan terimplementasikannya program-program binaan, baik berupa 

penyuluhan, pelatihan, pendampingan, advokasi oleh dosen dan mahasiswa. 
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BAB V  

PENGELOLAAN INSTITUSI 

 

A. Manajamen Pendidikan Tinggi 

Pendidikan merupakan satu sektor penting yang dinamis, selalu berubah, 

menyesuaikan, dan akan selalu mengikuti perkembangan zaman. 

Menyelenggarakan pendidikan nasional dengan landasan Pasal 31 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Amanat UUD 

tersebut dituangkan kembali secara lebih terperinci dalam Undang-Undang Nomor 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). 

 

Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi strategis di tengah 

perkembangan dunia, yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya 

Manusia (SDM) dengan populasi yang cukup besar menjadi peluang dan aset besar 

dalam pembangunan. Upaya peningkatan kualitas SDM hanya dapat dicapai 

melalui pendidikan. 

 

Pengelolaan perguruan tinggi dibutuhkan competitiveness dan sustainability, 

ini terletak pada kemampuannya melaksanakan manajemen yang efektif, efesien, 

transparan, dan akuntabel, untuk mengembangkan manajemen perguruan tinggi 

yang efektif, efesien, transparan, akuntabel, dan sustainable. 

 

1. Bidang Sumber Daya Manusia: 

a. Terbentuknya unit organisasi yang menangani pengembangan sumber daya 

manusia secara profesional. 

b. Terumuskannnya perencanaan sumber daya manusia yang sesuai dengan 

kebutuhan pengembangan, baik terkait dengan jenis, kualifikasi, maupun 

jumlah. 

c. Terumuskannnya standart kualifikasi rekruitmen, yang menjamin 

diperolehnya sumber daya manusia berkualitas. 

d. Terumuskannnya dan terlaksanakannya inisiatif-inisiatif baru program 

pengembangan sumber daya manusia yang inovatif. 
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e. Tersusun dan terlaksananya sistem pengembangan karir. 

f. Tersusun dan terlaksananya peraturan kepegawaian yang mantap. 

g. Tersusunnya paket kompensasi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan 

kelayakan, yang mendorong peningkatan prestasi kerja. 

h. Tersusun dan terlaksananya sistem pelatihan kepemimpinan secara terencana 

dan periodik, untuk menjamin koheresi dan keberlanjutan program. 

i. Terciptanya lingkungan kerja, pelaksanaan kerja, dan pelayanan yang 

memaksimalisasikan efektivitas staf. 

j. Terwujudnya sistem administrasi sumber daya manusia yang terkait dengan 

kinerja, kepakaran, dan kompensasi.  

 

Strategi Pengembangan Bidang Sumber Daya Manusia: 

a. Membentuk dan memberdayakan unit organisasi yang menangani 

pengembangan sumber daya manusia secara profesional. 

b. Merumuskan perencanaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan 

pengembangan, baik yang terkait dengan jenis, kualifikasi, maupun jumlah. 

c. Meningkatkan kualitas rekruitmen SDM, baik dosen maupun karyawan. 

d. Meningkatkan etos dan pretasi kerja karyawan dan dosen.  

 

Prioritas Program Pemberdayaan Unit Organisasi Pengembangan Sumber Daya 

Manusia: 

a. Mengkaji dan menyusun tugas dan fungsi bangun struktur organisasi serta 

menetapkan unit yang menangani pengembangan sumber daya manusai 

secara profesional. 

b. Merancang peraturan dan mekanisme pengembangan sumber daya manusia 

secara profesional. 

 

Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Unit Organisasi Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

a. Terbangun dan berfungsinya unit yang menangani pengembangan sumber 

daya manusai secara profesional. 

b. Tersusunnya peraturan dan mekanisme pengembangan sumber daya manusai 
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c. Terselenggaranya program pengembangan sumber daya manusai secara 

profesional. 

 

Prioritas Program Perencanaan Sumber Daya Manusia 

a. Melakukan analisis jabatan/pekerjaan untuk menyusun formasi kebutuhan 

sumber daya manusia ke depan, baik yang terkait dengan jenis, kualifikasi, 

maupun jumlah. 

b. Melakukan kajian dan evaluasi secara kritis berbagai program pengembangan 

sumber daya manusia yang ada dalam rangka membantu menyusun program 

pengembangan sumber daya manusia secara berjenjang, meningkatkan 

ketrampilan dan memperkaya pengalaman. 

c. Menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, dan melaksanakan aturan 

kepegawaian secara konsekuen.  

 

Indikator Kinerja Program Perencanaan Sumber Daya Manusia 

a. Tersedianya instrumen analisis jabatan/pekerjaan dalam menyusun formasi 

kebutuhan sumber daya manusai ke depan, baik yang berhubungan dengan 

jenis, kualifikasi maupun jumlah. 

b. Tersedianya data tentang sumber daya manusaa yang mendukung program 

pengembangan sumber daya manusia. 

c. Tersusun, tertetapkan, dan tersosialisasikannya aturan kepegawaian. 

d. Terimplementasikannya aturan kepegawaian secara konsekuen. 

 

2. Bidang Keuangan: 

a. Tersusun dan terlaksananya perencanaan keuangan yang terukur. 

b. Ketersediaan dana untuk penyelenggaraan dan pengembangan secara 

berkelanjutan. 

c. Efisiensi dan efektif pengeluaran keuangan. 

d. Terbentuknya sistem akuntansi yang transparan, akuntabel, dan mampu 

menyajikan transparansi pelaporan. 

e. Terjaminnya ketersediaan dana untuk mendukung keberlanjutan 

(sustainability) dan masa depan yang lebih baik. 
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Strategi Pengembangan Bidang keuangan: 

Memantapkan manajemen keuangan yang antisipatif, efektif, efisien, transparan, 

dan akuntabel. 

Prioritas Program Pemantapan Manajemen Keuangan 

a. Menyusun dan menetapkan perencanaan keuangan yang menyeluruh dan 

terpadu. 

b. Melakukan intensifikasi, diversifikasi, dan ekstensifikasi melalui kerjasama 

dengan LPPK (Lembaga Pengawas dan Pembina Keuangan) PP 

Muhammadiyah. 

c. Mengkaji pos mata anggaran, merumuskan standar efisiensi dan akuntabilitas 

pengeluaran keuangan. 

d. Menyusun sistem akuntansi yang transparan, akuntabel dan mampu 

mendukung pengembangan. 

e. Meningkatkan dana abadi yang mendukung pengembangan, keberlanjutan 

dan masa depan yang lebih baik.  

 

Indikator Kinerja Program Pemantapan Manajemen Keuangan: 

a. Tersusun, ditetapkan dan dilaksanakannya perencanaan keuangan (anggaran) 

yang menyeluruh dan terpadu, baik dalam jangka lima tahun maupun 

pertahun. 

b. Diperolehnya sumber keuangan terprogram lain di luar sumbangan 

mahasiswa. 

c. Tersedia dan diimplementasikannya instrumen standar efisiensi dan 

akuntabilitas pengeluaran keuangan. 

Dilaksanakannya auditing oleh auditor internal dan auditor lain yang 

independent secara periodik. 

 

3. Bidang Sumber Daya Fisik 

a. Terumuskannya perencanaan, pengadaan, perawatan dan penggunaan sumber 

daya fisik secara efisien dan optimal. 
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b. Terwujudnya kesesuian antara kebutuhan dan pengadaan sumber daya fisik, 

kesesuaian antara kegunaan dan penggunaan, kesesuaian antara kualitas 

barang dan harga, serta terciptanya transparansi dalam pengadaan sumber 

daya fisik. 

c. Terjaminnya keberfungsian, keawetan, kenyamanan, kebersihan, dan 

keamanan sumber daya fisik. 

d. Terjaminnya ketepatan dan kesiapan penggunaan sumberdaya fisik dan 

termanfaatkan secara optimal. 

 

Strategi Pengembangan Bidang Sumber Daya Fisik: 

Memantapkan manajemen sumberdaya fisik yang antisipatif, efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel. 

Prioritas Program Pemantapan Manajemen Sumberdaya Fisik 

a. Pemerikasaan keberadaan, keberfungsian, kebersihan, dan kenyamanan 

sumberdaya fisik secara periodik untuk kepentingan perawatan, perbaikan, 

ketertiban, keasrian, dan keamanan sumberdaya fisik. 

b. Merumuskan mekanisme penyelesaian persoalan yang terkait dengan 

kerusakan dan kehilangan. 

c. Marasionalisasi dan optimalisasi organisasi pengelolaan sumberdaya fisik. 

d. Mengintensifkan koordinasi antara unit-unit di institut dan BAU tentang hal-

hal yang berkaitan dengan jadwal dan kesesuaian penggunaan sumberdaya 

fisik. 

e. Perumusan dan penetapan standar biaya dengan kualifikasi sumberdaya fisik 

dan standar kualitas perawatan. 

f. Merumuskan dan melembagakan tertib administrasi dan dokumentasi yang 

meliputi pengadaan, perawatan, dan penggunaan sumberdaya fisik, terutama 

dalam pergerakan atau perpindahan barang.  

 

Indikator Kinerja Program Pemantapan Manajemen Sumber Daya Fisik 

a. Berfungsinya sistem kontrol terhadap keberadaan, keberfungsian, kebersihan 

dan kenyamanan sumberdaya fisik secara periodik untuk kepentingan 

perawatan, perbaikan, ketertiban, keasrian, dan keamanan sumberdaya fisik. 
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b. Tersusunnya laporan tentang keberadaan, keberfungsian, kebersihan dan 

kenyamanan sumberdaya fisik secara periodik untuk kepentingan perawatan, 

perbaikan, ketertiban, keasrian, dan keamanan sumberdaya fisik. 

c. Tersusunnya aturan dan mekanisme penyelesaian persoalan- persoalan yang 

terkait dengan kerusakan dan kehilangan. 

d. Terpenuhinya rasio tenaga pengelola sumberdaya fisik dengan volume 

pekerjaan yang efisien. 

e. Tercapainya kesesuaian antara fungsi dan penggunaan sumberdaya fisik. 

f. Tidak adanya benturan waktu dalam pemanfaatan sumberdaya fisik. 

g. Rendahnya tingkat ketidakberfungsian (idleness) sumberdaya fisik. 

h. Ditetapkannya standar biaya perawatan yang up to date. 

i. Tersedianya dokumen yang lengakap dan tertib yang meliputi pengadaan, 

perawatan, dan penggunaan sumberdaya fisik, terutama dalam pergerakan 

atau perpindahan barang.  

 

4. Bidang Pengembangan Kampus: 

a. Teragendakan rencana pengembangan kampus yang mengakomodasi 

kebutuhan-kebutuhan masa depan. 

b. Terwujudnya lingkungan kampus yang mencitrakan pusat unggulan akademik 

dan sebagai pusat kemajuan Islam. 

c. Terciptanya lingkungan yang nyaman, asri, dan damai bagi kegiatan 

pembelajaran dan penelitian, kegiatan budaya. 

d. Pemanfaatan ruang kampus secara efisien dan terpadu dengan sistem 

pergerakan, sehingga komunitas kampus, tamu, dapat berjalan secara lancar 

dan aman. 

e. Terciptanya penataan bangunan kampus yang menjamin kenyamanan dan 

efisien hubungan fungsional dan interaksi sosial antara dosen, mahasiswa dan 

lingkungan. 

f. Terencana skenario pengembangan kampus di masa depan untuk 

mengantisifasi perkembangan ke depan.  
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Strategi Pengembangan Bidang Pengembangan Kampus: 

a. Menata dan mengembangkan kampus yang mengakomodasi kebutuhan-

kebutuhan masa depan yang mempertimbangkan keasrian tempat dan 

kenyamanan bagi para pemakai, lingkungan yang aman, nyaman, sehat, 

menarik, mudah diakses, dan mencitrakan pusat unggulan kebudayaan Islam. 

b. Meningkatkan partisipasi komunitas kampus dalam menciptakan dan 

memelihara lingkungan kampus.  

 

5. Bidang Administrasi Akademik 

a. Adanya sistem administrasi yang cepat, akurat, terpadu. 

b. Adanya sistem pelayanan administrasi yang mudah, cepat, akurat, nyaman 

dan terpadu. 

 

Strategi Pengembangan Bidang Administrasi Akademik: 

a. Sistem manajemen administrasi akademik yang mudah, cepat, akurat, 

nyaman, dan terpadu. 

b. Memantapkan sistem pelayan manajemen administrasi akademik yang 

mudah, cepat, akurat, nyaman, dan terpadu. 

c. Mensinergikan pelayanan adminitrasi akademi antar unit. 

 

6. Bidang Pengembangan Perpustakaan 

a. Meningkatnya jumlah judul buku untuk ketersediaanya bahan ajar untuk 

kepentingan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. 

b. Meningkatkan keragaman koleksi (buku, jurnal, data, dokumen, dan lainnya). 

c. Terpenuhinya rasio antara jumlah buku referensi dengan jumlah pengguna 

(dosen, mahasiswa, dan pengunjung lainnya). 

d. Terpenuhinnya fasilitas yang memadai dan penataan fasilitas yang nyaman 

serta kondusif untuk belajar. 

e. Kinerja pelayanan yang cepat, mudah diakses, dan nyaman. 

f. Adanya pelayanan penelusuran referensi online. 

g. Terwujudnya digital-library dengan links di tingkat nasional maupun 

internasional.  
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Indikator Kinerja Program Optimalisasi Peran Perpustakaan: 

a. Terpenuhinya referensi yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan dosen. 

b. Tingginya length of stay penggunaan perpustakaan di ruang baca (pengguna 

perpustakaan merasa betah). 

c. Terhidarnya gangguan pergerakan arus pengunjung dan sirkulasi barang. 

d. Pendeknya waktu yang dibutuhkan oleh pengguna untuk memperoleh 

informasi/referensi yang dibutuhkan. 

e. Rendahnya tingkat kehilangan barang (baik milik perpustakaan maupun milik 

pengunjung). 

f. Rendahnya keluhan pengguna terhadap pelayanan perpustakaan. 

g. Tersedianya manual pemanfaatan koleksi dan sarana. 

h. Rendahnya tingkat kesalahan pemanfaatan fasilitas. 

i. Teraksesnya koleksi perpustakaan pusat dan unit-unit melalui intra dan 

internet. 

 

Prioritas Program Optimalisasi Peran Perpustakaan: 

a. Meningkatkan jumlah judul, variasi koleksi, dan rasio (untuk judul dan jenis 

koleksi yang tingkat penggunaannya tinggi). 

b. Mendesain lay-out fasilitas sesuai dengan prinsip kenyamanan, pergerakan 

(arus pengunjung dan sirkulasi barang) kemudahan, dan keamanan. 

c. Melaksanakan pendidikan staf untuk maningkatkan pelayanan yang 

profesional. 

d. Mangembangkan bentuk penyuluhan pemakai tentang koleksi, sarana, dan 

cara-cara pemanfaatannya. 

e. Membangun sistem informasi perpustakaan berbasis teknologi informasi 

(intra dan internet). 

f. Merekayasa ulang organisasi pengelolaan perpustakaan terpadu (pusat dan 

unit-unit). 
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7. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

a. Terwujudnya perencanaan, pengelolaan, dan penggunaan seluruh aspek 

tekonologi informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. 

b. Berfungsinya teknologi informasi untuk mendukung tugas-tugas 

pembelajaran, penelitian, dan administrasi. 

c. Terwujudnya pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi 

untuk mendukung pengguna. 

 

Strategi Pengembangan Bidang Teknologi Informasi: 

a. Memantapkan manajemen teknologi informasi untuk mencapai keunggulan 

kompetitif. 

b. Mengembangkan berbagai standar untuk mengfasilitasi perangkat teknologi 

informasi dan pertukaran informasi melalui jaringan kerja. 

Prioritas Program Pemantapan Manajemen Teknologi Informasi 

a. Malakukan need assesment teknologi informasi unit-unit organisasi di 

lingkungan institut. 

b. Membangun struktur organisasi unit pengelolaan teknologi yang rasional. 

c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi antara unit-unit di lingkungan institut 

dan unit pengelolaan teknologi informasi (pusat) untuk mengembangkan 

model pendukung teknologi informasi yang memungkinkan keseimbangan 

dalam hal kewenangan dan tanggung jawab (mekanisme pengambilan 

kebijakan dan pembiayaan) dan mencari solusi bersama. 

d. Melakukan pendidikan staf dalam bidang manajemen mutu berbasis teknologi 

informasi. 

 

Indikator Kinerja Program Pemantapan Manajemen Teknologi Informasi: 

a. Tersedianya data tentang kebutuhan pengguna teknologi informasi pada unit-

unit organisasi lingkungan institut. 

b. Berfungsinya unit pengelolaan teknologi informasi secara mantap (tidak over 

lapping, bila ada persoalan cepat diselesaikan, berkurangnya keluhan 

pengguna, tidak saling lempar tanggung jawab). 
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8. Program Rekruitmen Dosen 

Merumuskan standar kualifikasi rekruitmen, yang menjaring sumberdaya insani 

yang memiliki kapabilitas, etos kerja, jiwa kepemimpinan, dedikasi, motivasi 

yang tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit (sesuai dengan 

kebutuhan analisis jabatan). 

Indikator Kinerja Program Rekruitmen Dosen: 

a. Tersedianya modul (manual) standar kualifikasi rekruitmen dosen dan 

karyawan. 

b. Terimplementasikannya rekruitmen dosen dan karyawan berdasarkan standar 

kualifikasi dan analisis jabatan. 

 

9. Program Peningkatan Ethos dan Prestasi Kerja Karyawan dan Dosen 

Menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, dan melaksanakan paket 

kompensasi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kelayakan, yang 

mendorong peningkatan prestasi kerja. 

 

Indikator Kinerja Program Peningkatan Ethos dan Prestasi Kerja Karyawan dan 

Dosen: 

a. Tersusun, tertetapkan, dan tersosialisasikannya aturan tentang kompensasi 

yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kelayakan, yang mendorong 

peningkatan prestasi kerja. 

b. Terimplementasikannya aturan kompensasi yang sesuai dengan prinsip 

keadilan dan kelayakan, yang mendorong peningkatan prestasi kerja. 

c. Tidak adanya keluhan yang terkait dengan ketidakadilan dan ketidaklayakan 

kompensasi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kelayakan, yang 

mendorong peningkatan prestasi kerja.  

 

10. Program Penataan Kampus 

a. Menyusun rencana pengembangan kampus yang mengakomodasi kebutuhan-

kebutuhan masa depan yang mempertimbangkan keasrian tempat dan 

kenyamanan bagi pemakai. 
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b. Menciptakan lingkungan yang mencitrakan kamous sebagai pusat unggulan 

akademik dan mencitrakan kampus sebagai pusat unggulan kebudayaan 

Islam. 

c. Menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, menarik, sehat, dan aman bagi 

kegiatan pembelajaran dan penelitian, tempat tinggal, rekreasi, dan kegiatan 

budaya. 

d. Menjamin pemanfaatan ruang kampus secara efisien dan terpadu dengan 

sistem pergerakan menyeluruh, sehingga komunitas kampus, tamu, kendaraan 

pelayanan (pengantaran barang, antar jemput, dll.) dapat bergerak secara 

lancar dan aman, dengan prioritas sebagai pejalan kaki. 

e. Menciptakan penataan bangunan kampus yang menjamin kenyamanan dan 

efisiensi hubungan fungsional dan interaksi sosial antara dosen, mahasiswa, 

dan berbagai bagian dari unversitas yang memiliki keterkaitan dan 

kepentingan.  

 

Indikator Kinerja Program Penataan dan Pengembangan Kampus 

a. Tersusunnya rencana pengembangan kampus yang mengakomodasi 

kebutuhan-kebutuhan masa depan yang mempertimbangkan keasrian tempat 

dan kenyamanan bagi pemakai. 

b. Tersedianya area-area (spaces) baik formal maupun informal untuk sharing 

gagasan. 

c. Tersedianya fasilitas fisik yang strategis (papan tempat pengumuman, 

eksibisi, baliho, spanduk) untuk mengekspresikan gagasan, karya, informasi, 

dan lain-lain. 

d. Terwujudnya bangunan kampus yang mencirikan arsitektur yang islami, baik 

aspek eksterior maupun interior. 

e. Terwujudnya lingkungan kampus yang bersih, nyaman, menarik, sehat, dan 

aman bagi kegiatan pembelajaran dan penelitian, tempat tinggal, rekreasi, dan 

kegiatan budaya. 

f. Tidak adanya kemacetan arus pergerakan orang maupun kendaraan. 

g. Tidak adanya kecelakaan karena ketidaktepatan desain dan ketidakterawatan 

sarana dan fasilitas. 
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h. Terhindarnya kesulitan pergerakan orang dan barang antar bangunan antar 

ruangan, baik akibat cuacu (hujan), kegiatan insidental maupun 

ketidaktepatan pemanfaatan bangunan.  

 

11. Program Pemantapan Sistem Pelayanan Administrasi Akademik 

a. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pelayanan profesional staf 

administrasi. 

b. Melaksanakan pendidikan kepribadian untuk menigkatkan kesadaran dan 

kesediaan melayani. 

c. Menyediakan fasilitas pendukung pelayanan yang nyaman, lengkap, dan 

mudah diakses. 

 

Indikator Kinerja Program Pemantapan Sistem Pelayanan Administrasi 

Akademik 

a. Tersedianya staf administrasi yang terampil dan profesional sesuai dengan 

tugas dan kebutuhan. 

b. Rendahnya keluhan mahasiswa terhadap pelayanan administrasi dan 

ketersediaan fasilitas pendukung. 

 

B. Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu 

Berdasarkan UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bab III UU Dikti. 

Pasal 53 Bab III mengatur bahwa Sistem Pengendali Mutu sebuah perguruan tinggi 

terdiri atas; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu 

Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi BAN PT, sehingga dapat 

terwujud budaya mutu di perguruan Tinggi. 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di IBM Bekasi untuk mengendalikan 

dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan 

berkelanjutan, yang didasarkan pada latar belakang sejarah berdirinya kampus, nilai 

dasar al-Islam Kemuhammadiyahan yang menjiwai pendirian dan semangat 

pengelolaan. 
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Capaian yang diharapkan dari SPMI adalah untuk mencapai  

1. Berjalan optimalnya kebijakan akademik, standar akademik, peraturan 

akademik, dan manual mutu akademik. 

2. Lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program 

studi 

3. Seluruh mahasiswa IBM Bekasi memiliki pengalaman belajar sesuai dengan 

spesifikasi program studi 

4. Adanya kesesuaian antara program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan 

masyarakat, dunia usaha dan stakeholders lainnya. 

 

C. Budaya Organisasi 

1. Dasar Pemikiran 

 Untuk mendukung competitiveness dan sustainability, IBM Bekasi perlu 

mengembangkan budaya organisasi yang kondusif. 

2. Tujuan 

 Menciptakan budaya organisasi yang mampu mendukung realisasi potensi staf 

dan mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan, ketrampilan dan 

fleksibilitas dalam menghadapi perubahan yang cepat. 

3.  Sasaran 

 Terlembaganya praktik-praktik manajemen yang terbuka, efisien dan inovatif. 

 Terlembaganya mekanisme monitoring kinerja dan kegiatan yang didasarkan 

merit, keadilan dan kesetaraan. 

4. Strategi 

 Mengembangkan sistem nilai yang menjadi rujukan bersama. 

 Mengembangkan komunikasi informal antar pimpinan, antar dosen, dan antara 

pimpinan dengan komunitas kampus dalam rangka penamaan nilai-nilai yang 

dirujuk bersama. 

 Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan simbolik yang mencerminkan prestasi, 

kedisiplinan, pengabdian, keteladanan, kebersamaan, dan lain-lain (yang 

mencakup kegiatan sejak penelusuran hingga upacara). 

 Membangun simbol-simbol budaya kualitas.  
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5.  Prioritas Program dan Indikator Kinerja 

  Merumuskan dan menginternalisasikan nilai-nilai pengabdian, pelayanan, 

perjuangan, prestasi, kejujuran, kebersamaan, kedisiplinan, dan efisiensi. 

  

Menyelenggarakan berbagai komunikasi informal antar pimpinan dengan 

komunitas kampus dalan rangka penanaman nilai-nilai pengabdian, pelayanan, 

perjuangan, prestasi, kejujuran, kebersamaan, kedisiplinan, dan efisiensi yang 

dirujuk bersama. 

 

Indikator Kinerja Program Pengembangan Sistem Nilai dan Komunikasi 

Pimpinan dengan Komunitas Kampus 

Rendahnya tingkat korupsi, absensi, pemborosan, dan egoisme (pribadi dan unit). 

 

Prioritas Program Penyelenggaraan Kegiatan Simbolik 

1. Merumuskan instrumen dan makanisme penulusuran, serta melaksanakan 

penilaian untuk menentukan pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa 

berprestasi. 

2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan simbolik (upacara, orasi, presentasi, 

eksebisi/display) yang mencerminkan prestasi, kedisiplinan, keteladanan, dll. 

 

Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Kegiatan Simbolik 

1. Tersediannya instrumen (borang, dll) dan mekanisme penelususran untuk 

penilaian terhadap pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa berprestasi. 

2. Tumbuhnya etos kerja yang tinggi dan berkembangnya semangat berprestasi di 

kalangan pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa. 

 

D. Iklim Akademik 

Untuk mencapai prestasi akademi yang baik diperlukan lingkungan yang 

kondusif, menciptakan iklim akademik (academic atmosphere) yang 

memungkinkan tumbuhnya pemikiran-pemikiran kritis dan inovatif. Untuk 
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terciptanya iklim akademik yang kondusif bagi berbagai kegiatan akademik, 

diperlukan strategi untuk terciptanya hal tersebut, diantaranya: 

1. Meningkatkan kemampuan dan jumlah dosen dalam melakukan kajian-kajian 

dan penelitian unggulan. 

2. Melembagakan forum-forum ilmiah dan mendorong dosen mempresentasikan 

gagasannya. 

3. Meningkatkan kompetensi dosen melalui bentuk-bentuk konsultasi dan 

pemagangan dan konsultan ahli. 

4. Mewajibkan dosen yang dikirim mengikuti kegiatan akademik untuk melakukan 

deseminasi. 

Prioritas Program dan Indikator Kinerja 

1. Meningkatkan peluang dan keterlibatan dosen untuk melakukan kajian-kajian 

dan penelitian unggulan. 

2. Pelembagaan Forum-forum Ilmiah 

a. Menyelenggarakan forum-forum ilmiah pada semua unit akademik, baik 

secara reguler maupun insidental. 

b. Menyelenggarakan stadium general untuk isu-isu aktual di tingkat institut 

maupun fakultas/unit. 

3. Program Peningkatan Kompetensi Akademik Dosen 

4. Menempatkan pakar sebagai motivator dan konsultan untuk menumbuh-

kembangkan tradisi akademik, baik di tingkat institut maupun unit. 

5. Program Peningkatan Deseminasi Ilmiah 

6. Melakukan deseminasi dan dokumentasi materi (dan hasil) kegiatan akademik.  

 

Indikator Kinerja Peningkatan Kemampuan Dosen dalam Kajian dan Penelitian 

Unggulan, Pelembagaan Forum-forum Ilmiah, Peningkatan Kompetensi Akademik 

Dosen, dan Peningkatan Deseminasi Ilmiah 

1. Banyaknya kegiatan akademik dengan tema-tema aktual dan strategis yang 

mamiliki dan integritas tinggi dalam suasana akademik yang bebas dan kritis, 

yang mampu memberikan kontribusi dan menjadi rujukan keilmuan. 

2. Dominannya topik-topik pembicaraan seputar isu-isu akademik di kalangan 

dosen dan mahasiswa. 
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E. Kerjasama dan Hubungan antar Lembaga 

Jaringan kerja sama sangat diperlukan untuk keperluan memperoleh dukungan 

sumberdaya (human, financial, information), pengembangan staf, pengembangan 

program, competitiveness dan sustainability. Tujuannya untuk mengembangkan 

jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional. 

 

Sasarannya, terbentuknya unit organisasi kerjsama yang merancang, mengatur, 

mengelola upaya-upaya hubungan kerjasama dengan institusi-institusi nasional 

maupun internasional.  

1. Terwujudnya berbagai hubungan kerjasama yang terintegrasi dengan program-

program pengembangan kedepan, baik dalam bidang pendidikan, penelitian 

maupun pengabdian masyarakat. Terjaganya kesinambungan pengelolaan 

kerjasama untuk mendukung keberlanjutan optimalisasi program. 

2. Terinventarisasinya peluang-peluang kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan 

pengembangan masing-masing. 

 

Strategi yang dikembangkan: 

Meningkatkan networking dengan berbagai institusi dan individu untuk tujuan-

tujuan pendidikan, penelitian pengabdian pada masyarakat, dan penggalian dana 

(fundraising), dari berbagai lembaga penyandang dana (pemerintah, lembaga 

penyandang dana swasta luar dan dalam negeri), dan individu-individu. 

 

Prioritas Program Peningkatan Kerjasama 

1. Melakukan need assesment kebutuhan pengembangan dan inventarisasi potensi 

tiap-tiap unit. 

2. Menyusun dan meng-update SER (Self-Evaluation Report) dan company profile 

secara periodik untuk tujuan-tujuan pemasaran dan penggalian dana. 

3. Membangun struktur organisasi unit pengelola kerjasama. 

4. Melakukan koordinasi dan konsolodasi sumberdaya dan kepakaran antar unit-

unit di lingkungan institut dan unit-unit pengelola kerjasama untuk 
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mengembangkan model dan mekanisme kerjasama yang sinergis, saling 

menguntungkan dan memungkinkan keseimbangan tugas, wewenang dan 

tanggung jawab. 

5. Melaksanankan capacity building, monitoring dan evaluasi untuk menjamin 

keberlanjutan dan optimalisasi program. 

6. Memperluas dan mengintensifkan komunikasi dengan berbagai institusi nasional 

dan internasional untuk promosi, sosialisasi dan studi penjajagan kemungkinan 

kerjasama. 

Indikator Kinerja Program Peningkatan Kerjasama 

1. Tersedianya data kebutuhan pengambangan potensi tiap-tiap unit. 

2. Tersedianya SER dan company profile yang selalu up to date. 

3. Terbentuk dan berfungsinya struktur organisasi dan unit pengelolaan kerjasama. 

4. Tersusunnya aturan atau pedoman pelaksanaan kerjasama. 

5. Tersedianya staf profesional unit pengelola kerjasama. 

6. Meningkatnya jumlah lembaga yang menjalin kerjasama dengan IBM Bekasi 

dan meningkatnya intensitas kerjasama yang dijalin. 
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BAB VI  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Rencana Strategis yang bertolak dari visi, misi dan tujuan Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi, yang mengkristal untuk mewujudkan komitmen dan cita-

cita masa depan dengan pertimbangan kekuatan dan potensi yang dimiliki sebagai 

modal awal untuk melangkah yang harus melampaui modal awal yang dimiliki 

untuk mencapai lima tahun kedepan. Maka dibutuhkan skenario untuk pencapaian 

tujuan maka langkah dan taktik kerja yang harus dirinci untuk mempermudah 

pencapaian. 

 

Aspek-aspek strategis dan berat disemangati oleh al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan yang akan menjadi warna dari Catur Dharma di lingkungan 

perguruan tinggi Muhammadiyah, Rencana Strategis akan menjadi menjadi acuan 

untuk penyelenggaraan dan pengembangan kampus 5 (lima) tahun ke depan, yang 

bersifat dinamis dan penuh akslerasi sesuai dengan konsidi dan situasi yang 

dihadapi, maka boleh untuk ditinjau ulang secara berkala, untuk dilakukan 

perubahan-perubahan signifikan untuk perbaikan dan kemajuan. 

 

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebutuhan akan cita-cita luhur 

institusi, bukan semata hanya dokumen, tapi harus dijadikan acuan dan pedoman, 

setiap elemen pada setiap level atau bagian untuk menuju tujuan bersama yang 

sudah ditetapkan dan menjadi komitmen bersama seluruh elemen penyelenggara 

institusi.  

 

Rencana Strategis dijabarkan dalam dokumen perencanaan operasional, 

ditingkat fakultas atau jurusan, sebagai rencana tindakan (Action Plan), semoga 

Rencana Strategis Institut Bisnis Muhamamdiyah Bekasi dapat berjalan dan 

terlaksana dengan baik dan diridhai Allah SWT. Amiin  
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B. Saran-saran 

Saran untuk terlaksana Rencana Strategis IBM Bekasi Periode 2019-2023, adalah 

sebagai berikut: 

1. Menjaga Kebersamaan  

Kebersamaan dan kekompakan adalah kunci kesuksesan sehingga semua 

kekuatan civitas akan focus untuk mencapai tujuan yang terlah ditetapkan 

dalam restra dan mengarah pada pencapaian yang te3lah dituangkan dalam RIP 

(Rencana Induk Pengembangan). 

2. Transparansi Kegiatan dan Pelaporan 

Keterbukaan adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan 

semua komponen yang dibuktikan dengan pelaporan yang akuntabel sehingga 

semua orang merasa puas dengan situasi dan kondisi yang ada. 

3. Inovasi Aspek Pelayanan 

Inovasi atau akslerasi secara berkelanjutan dalam melakukan pelayanan kesua 

steak holder civitas akademika baik kepada mahasiswa, dosen, karyawan dan 

masyarakat akademik secara luas. 

4. Bekerja Keras dan Penghargaan 

Bekerja keras adalah kunci sukses untuk meraih sesuatu yang telah 

dicanangkan dan untuk mempupuk semangat kerja keras terus 

berkesinambungan perlu adanya penghargaan atas jasa keras setiap dosen atau 

karyawan. 

5. Membuka Diri untuk Membangun Networking 

Institusi kampus harus terbuka dan mau menerima masukan dan kritik karena 

dunia kampus adalah dunia intelktual yang bersifat terbuka dan bebas nilai 

sehingga komunikasi dengan semua komponen akan memberikan networking 

dari komponen luar untuk turut membantu percepatan pencapaian tujuan 

institusi. 

6. Menghindari Konflik 

Konflik adalah semuah realitas yang tidak bias dihindari tapi yang dimaksud 

dengan menghindari konflik adalah dapat memanagemen konflik tersebut 

untuk dijadikan seumber pendorong dan persaingan antar civitas akademika 

secara sehat dan bermartabat. 
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